
 
 

El COIBA ofereix als estudiants de 4t curs d'Infermeria participar al 

programa de pre-col·legiació 

Es tracta d'un servei que permet als estudiants vincular-se al col·legi i entrar en contacte amb el món 

professional abans de finalitzar els seus estudis de Grau. També agilitza els tràmits de col·legiació quan es 

graduïn 

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) ofereix, per segon any consecutiu, un programa de 

pre-col·legiació als estudiants de l'últim curs d'Infermeria de la Universitat dels Illes Balears. Aquest 

programa, totalment voluntari i gratuït per als interessats, els permet començar a conèixer el món 

professional abans d'incorporar-se a ell de forma plena. 

A través a aquest programa, els estudiants de quart podran rebre la informació col·legial i professional a 

través del butlletí electrònic, utilitzar les dependències col·legials i beneficiar-se de les ofertes comercials. A 

més, la categoria de pre-col·legiat permet també participar en les activitats formatives, sempre que hi hagi 

places disponibles, així com en altres actes organitzades pel col·legi. 

La figura del pre-col·legiat és transitòria fins a la graduació dels estudiants i facilita la tramitació posterior de 

la col·legiació, ja que es poden lliurar una sèrie de documents abans de l'alta definitiva imprescindible per a 

l'exercici professional. 

La pre-col·legiació és totalment voluntària i, per poder accedir-hi, els estudiants han d'acreditar estar 

matriculats en el quart curs d'Infermeria, dirigint-se a les seus del COIBA a Mallorca, Menorca i Eivissa-

Formentera.  

El proper mes de juny, la presidenta del COIBA, Rosa María Hernández, visitarà la UIB i explicarà als estudiants 

que estiguin a punt de graduar què és el Col·legi, quines són les seves funcions i competències, així com els 

recursos que podran obtenir i com podran participar activament de la vida col·legial. 

  



 
 

El COIBA ofrece a los estudiantes de 4º curso de Enfermería participar en 

el programa de pre-colegiación  

Se trata de un servicio que permite a los estudiantes vincularse al colegio y entrar en contacto con el mundo 

profesional antes de finalizar sus estudios de Grado. También agiliza los trámites de colegiación cuando se 

gradúen. 

El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA) ofrece, por segundo año consecutivo, un programa 

de pre-colegiación a los estudiantes del último curso de Enfermería de la Universitat de les Illes Balears. Este 

programa, totalmente voluntario y gratuito para los interesados, les permite empezar a conocer el mundo 

profesional antes de incorporarse a él de forma plena. 

A través a este programa, los estudiantes de cuarto podrán recibir la información colegial y profesional a 

través del boletín electrónico, utilizar las dependencias colegiales y beneficiarse de las ofertas comerciales. 

Además, la categoría de pre-colegiado permite también participar en las actividades formativas, siempre que 

haya plazas disponibles, así como en otros actos organizadas por el colegio.  

La figura del pre-colegiado es transitoria hasta la graduación de los estudiantes y facilita la tramitación 

posterior de la colegiación, ya que se pueden entregar una serie de documentos antes del alta definitiva 

imprescindible para el ejercicio profesional.  

La pre-colegiación es totalmente voluntaria y, para poder acceder a ella, los estudiantes deben acreditar estar 

matriculados en el cuarto curso de Enfermería, dirigiéndose a las sedes del COIBA en Mallorca, Menorca e 

Ibiza-Formentera.  

El próximo mes de junio, la presidenta del COIBA, Rosa María Hernández, visitará la UIB y explicará a los 

estudiantes que estén a punto de graduarse qué es el Colegio, cuáles son sus funciones y competencias, así 

como los recursos que podrán obtener y cómo podrán participar activamente de la vida colegial. 

 


